VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG MEDIANTPOOL

Type

Werkplein

Intern nummer

07.34/1.40 – 1451 ALG/lts-f

Organisatie

Mediant, geestelijke gezondheidszorg

Locatie

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

Part time

Uren van

2

Uren tot

2

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Functie(s)

Verpleegkundige
Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

01-10-2020

Reageer voor

16-06-2021

Nummer

55092

Over de locatie
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Verpleegkundige basiszorg Mediantpool
minimaal 2 uur per week / invalbasis
Wie we zijn
Mediant is een ggz organisatie in de regio Twente met ca. 1000 medewerkers. Onze cultuur is informeel, de lijnen zijn kort
en een collega om mee te sparren is zo gevonden. We zijn open, nuchter, weten van aanpakken en richten ons vooral op
waar we voor zijn: het verlenen van Gewoon Goede Zorg!
Wat ga jij doen?
Als medewerker van de Mediantpool ben je medeverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorgverlening en begeleiding
aan patiënten die zijn opgenomen in een van de klinische settingen van Mediant (24/7).
Je werkt op invalbasis: vooraf kun je je beschikbaarheid aangeven en op basis van je beschikbaarheid wordt je ingepland.
De termijn van inplannen varieert van een maand vooraf tot aan ad hoc om op dezelfde dag in te vallen.
Jij hebt
Een afgeronde opleiding tot verpleegkundige (niv 4 en 5) en bent BIG geregistreerd
Interesse in de psychiatrie en de daarbij behorende ziektebeelden.
Jij bent
Flexibel, zowel qua inzetbaarheid als qua persoon
Iemand die zich makkelijk aanpast aan een steeds wisselende omgeving.

Wat krijg je ervoor terug
Salaris tussen € 1.955 en € 3.037 bij een fulltime dienstverband (FWG 40-cao GGZ)
Mogelijkheid om binnen verschillende klinische settingen ervaring op te doen
Kennis te maken met verschillende patiëntengroepen binnen de psychiatrie
Betaald inwerkprogramma en scholingsaanbod.
Solliciteren
Dit kan via www.zorgselect.nl of per email via vacatures@mediant.nl. Wil je eerst meer weten, neem dan contact op met
Wilma ten Berge, manager Roosterbureau en Mediantpool, telefoonnummer 053-4755030.
Volg ons!
Als je nieuwsgierig bent geworden naar Mediant en haar medewerkers, kijk dan vooral eens op onze website,
www.mediant.nl of volg ons op social media!
Wij kijken uit naar jou!

